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Tekme za pokal Vitranc so vedno povezane z odliËno organizacijo in z uspehi
naπih tekmovalcev. Od leta 1961 pa do danes je velikokrat izgledalo, da je
nemogoËe, da bi se tekma lahko izvedla, vendar se je vedno naπlo toliko moËi in
volje, da se je tekma izvedla, πe veË, tekmovalci so bili vedno zadovoljni s
pripravljenimi progami, saj so bile le-te vedno odliËno pripravljene, zadovoljni
pa so bili tudi s celotno organizacijo tekme.
V zadnjem Ëasu so bili tekmovalci kot tudi predstavniki FIS nezadovoljni z
infrastrukturo, prav zato je letoπnja tekma pomembna, ker je odpravljena tudi
ta teæava. Letoπnja tekma se bo odvijala na prenovljeni in zahtevnejπi progi,
pomembno pa je, da je priËela obratovati nova æiËniπka naprava.
Naπi tekmovalci so v Kranjski Gori vedno igrali vidno vlogo. Uspehi naπih
tekmovalcev so povezani s to tekmo. Letoπnja sezona ni navduπujoËa, vendar
lahko reËem, da se stanje izboljπuje in da se obetajo lepπi in uspeπnejπi Ëasi.
Æelim si, da bi prav uspehi naπih tekmovalcev v teh dveh dneh izboljπali vzduπje
na tekmah, obenem pa bili vzpodbuda za πe boljπe delo in seveda za boljπe,
tudi vrhunske rezultate.
Predsednik zbora za alpsko smuËanje
pri SmuËarski zvezi Slovenije

Vrstni red v svetovnem pokalu za moπke
(pred Pokalom Vitranc)
veleslalom:
1. Bode Miller
2. Thomas Grandi
3. Massimiliano Blardone
4. Benjamin Raich
5. Lasse Kjus
...
27. Aleπ Gorza
47. Mitja ValenËiË
52. Bernard VajdiË
slalom:
1. Benjamin Raich
2. Manfred Pranger
3. Rainer Schönfelder
4. Giorgio Rocca
5. Alois Vogl
...
26. Mitja DragπiË
28. Jure Koπir
35. Andrej ©porn
46. Mitja Kunc
48. Drago Grubelnik
55. Mitja ValenËiË
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(Kan)
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(Slo)
(Slo)
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(Avt)
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(Nem)
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(Slo)
(Slo)
(Slo)
(Slo)
(Slo)
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266
263
236
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14
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44
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Anton Ribnikar

Svetovno prvenstvo v alpskem smuËanju,
Bormio 2005
veleslalom:
1. Hermann Maier
2. Benjamin Raich
3. Daron Rahlves
...
18. Aleπ Gorza
21. Mitja ValenËiË
22. Bernard VajdiË
slalom:
1. Benjamin Raich
2. Rainer Schönfelder
3. Giorgio Rocca
...
8. Mitja DragπiË
15. Mitja ValenËiË
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Generacije pod Vitrancem
MogoËnemu pohodu alpskega smuËanja po drugi svetovni vojni,
ko so v alpskem svetu drugo za drugim rastla nova zimska srediπËa,
se je kmalu pridruæila tudi Kranjska Gora. IdiliËen kraj v Zgornjesavski dolini z lepimi smuËiπËi, pozimi obdarjen z debelo sneæno
odejo, je vabil smuËarje, a tudi tekmovalce. Najboljπim predvojnim
smuËarjem so se pridruæili mladi tekmovalci in æe je Kranjska Gora
zaËela razpoπiljati vabila za svoj Bukovniπki smuk, za katerega so
se prijavljali tudi tuji tekmovalci. Podjetnim prirediteljem pa to ni
bilo dovolj. Zgledovali so se po sosedih, po Planici, kjer so se takoj
po vojni spet zaËeli zbirati najboljπi smuËarski skakalci na svetu.
Kranjska Gora se je zavzemala za tekmovanje v alpskem smuËanju
na najviπji ravni. Komaj je zamisel dobro dozorela, æe je kranjskogorska prireditev dobila najviπjo kategorijo Mednarodne smuËarske
zveze FIS 1-A. Pokal Vitranc je bil rojen. ZaËela se je zgodovina
tekmovanja, ki je postalo najveËje pri nas, kmalu pa je zaslovelo
tudi po vsem smuËarskem svetu. Tekme na Vitrancu so ponesle v
svet ime Kranjske Gore, kamor je vsako zimo zaËelo prihajati Ëedalje
veË smuËanja æeljnih izletnikov.

preprosto, zlasti kadar je ponagajalo vreme. V prireditvenem odboru
Pokala Vitranc so se zvrstili πtevilni nekdanji tekmovalci, ki so s
svojimi bogatimi izkuπnjami zmeraj zagotovili brezhibno izvedbo
tekmovanja, Ëeprav so jim tudi zastareli objekti pogosto delali velike
preglavice. Letoπji 44. Pokal Vitranc pa bo naposled doËakal
karavano svetovnega pokala v novi podobi ‡ s sodobno
πtirisedeænico ob tekmovaliπËu v Podkornu. Nova pridobitev Pokala
Vitranc tudi vnaprej zagotavlja naπi najveËji prireditvi v alpskem
smuËanju vsako zimo mesto v koledarju svetovega pokala.

Æe na prvem tekmovanju 1-A leta 1961 se je pod Vitrancem zbral
cvet svetovnega alpskega smuËanja, prvi junak tekme pa je bil
Avstrijec Pepi Stiegler, ki je zmagal v veleslalomu, v slalomu je bil
drugi, Ëez tri leta pa je na olimpijskih igrah v Innsbrucku osvojil
zlato kolajno v slalomu. Kako daleË so æe ti Ëasi. Od tedaj so se
zamenjali rodovi smuËarjev, njegova hËi Resi, ameriπka reprezentantka, danes æe uspeπno tekmuje na tekmah svetovnega pokala.
Z rojstvom svetovnega pokala v alpskem smuËanju je tudi Kranjska
Gora skupaj z najuglednejπimi smuËarskimi srediπËi v svetu dobila
prestiæni naslov prireditelja tega tekmovanja. ZaËela se je zlata
doba Pokala Vitranc. Resda se je moralo naπe najveËje tekmovanje
v moπkem alpskem smuËanju tu pa tam zadovoljiti z niæjim rangom
tekmovanja, evropskim pokalom, toda Kranjska Gora je æe bila na
tako dobrem glasu, da so tudi na evropski pokal praviloma prihajali
najboljπi tekmovalci. Tako je bil, denimo, leta 1973, ko so na Vitrancu
delili “samo” toËke evropskega pokala, junak tekmovanja italijanski
reprezentant, tedaj neprekosljivi Gustav Thoeni.
Koliko slavnih tekmovalcev, olimpijskih zmagovalcev in svetovnih
prvakov se je zvrstilo na slalomskih in veleslalomskih progah
Vitranca. Na teh strminah se je vselej pisala zgodovina svetovnega
alpskega smuËanja. Gledalce, ki jih je bilo vsako zimo veË, so na
progah navduπevali Jean Claude Killy, Karl Schranz, Guy Perillat,
Francisco Fernandez Ochoa, Ingemar Stenmark, Marc Girardelli,
Alberto Tomba, Lasse Kjus, Bode Miller, Ivica KosteliÊ in πe dolga
vrsta drugih, kajpak tudi naπih reprezentantov. V zaËetke svetovnega
pokala na Vitrancu sega tudi prvi uspeh naπih tekmovalcev. Peter
Lakota je dosegel prve toËke v slalomu za πesto, Blaæ JakopiË pa za
deveto mesto. Nepozabne so tudi zmage Bojana Kriæaja, Roka
PetroviËa in Jureta Koπirja, drugo mesto Mitje Kunca, tretje Uroπa
PavlovËiËa ... Tem uspehom in alpskemu smuËanju sploh se je pod
Vitrancem plebiscitarno poklonilo tudi po veË deset tisoË gledalcev,
rekord ene same tekme pa je bil veË kot trideset tisoË. Kranjska
Gora je zapored doæivljala svoje smuËarske festivale. Po eni izmed
zmag Alberta Tombe je italijanski tisk objavil, da je TV gledanost te
tekme na drugi progi v Italiji potolkla vse rekorde, tudi nadvse
priljubljene formule 1.

Rok PetroviË
Kranjskogorsko tekmovanje svetovne elite alpskega smuËanja se je selilo
po vseh strminah Vitranca, izognilo se ni niti njegovih najbolj ekstremnih
delov. Tako je bil, denimo, πtart prvega veleslaloma prav na vrhu Vitranca,
tako da so imeli tekmovalci opraviti tudi z njegovimi najbolj divjimi deli.
Izredno zahteven je bil slalom s ciljem pri bencinski postaji, za to slalomiπËe
je proslavljeni italijanski reprezentant Piero Gros, ko je priπel v Kranjsko
Goro kot komentator italijanske televizije, dejal, da je bilo zanj najlepπe
na svetu, Ëeprav na tej progi nikoli ni dosegel posebnega uspeha. Sedanji
glavni trener slovenske moπke reprezentance Janez ©mitek pa je v svojih
spominih na Vitranc zapisal, da mu je bilo najbolj vπeË staro slalomiπËe
s πtartom v strmini nad “esom”.
Nazadnje so kranjskogorski prireditelji vrhunska tekmovaliπËa za
tekme na najviπji ravni preselili na strmino nad Podkornom, kjer je
tudi priljubljeno vadiπËe naπih alpskih smuËarjev in smuËark. Tu se z
najboljπimi kalijo mladi rodovi tekmovalcev, ki bodo, ko bo priπel
njihov Ëas, zagotovo zvesti tradiciji Vitranca, ki je videl æe toliko
velikih uspehov slovenskih reprezentantov.

Kranjska Gora je tako dobivala v svetu Ëedalje veËji sloves. Stotnije
smuËarskih delavcev so se na moË trudile, da so po organizacijski
plati pripravile tekmovanje na najviπji ravni, kar pa zmeraj ni bilo
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Lani, v svoji z boleËinami v kolenu zaznamovani sezoni, je prekinil serijo odstopov v slalomih pod Vitrancem in tu prviË smuËal v finalu. Tekmovalno zreli „Geli“ je
z zaletom s svetovnega prvenstva, kjer je pred dvema tednoma v slalomu osvojil 8. mesto, bræËas prvo slovensko oroæje na letoπnjem vitranπkem slalomu. »e
drugega ne, je v letoπnji zimi v Kranjski Gori skupaj z drugimi reprezentanti preæivel dosti veË Ëasa kot doma na ©tajerskem. Je 26. slalomist svetovnega pokala in
le dobro smuËanje ga bo vodilo na naslednji, zadnji slalom sezone.

Mitja DragπiË
klub: SK Branik Maribor
rojen: 21. 7. 1979
doma: Miklavæ na Dravskem polju
Uvrstitve med prve tri v svetovnem pokalu
1. sl Madonna di Campiglio 1993
sl Kranjska Gora 1999
sl Kitzbühel 1999
2. sl Lech 1993
sl Park City 1993
sl Kitzbühel 1995
vsl Adelboden 1995
vsl Furano 1995
sl Kranjska Gora 1996
sl Kitzbühel 2001
3. sl Stoneham 1993
sl Chamonix 1994
sl Garmisch-Partenkirchen 1994
sl Lech I 1994
sl Wengen 1995
sl Flachau 1996
sl Kitzbühel 1996
sl Hafjell 1996
sl Sestriere 1999
sl Shigakogen 2001

Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
4.
sl
Flachau 2005
7.
sl
Shigakogen 2003
sl
Wengen 2004
8.
sl
Bormio 2003
9.
sl
Park City 2003
12.
sl
Adelboden 2002
15.
sl
St. Anton 2004

Najboljπe skupne uvrstitve v svetovnem pokalu
2.
vsl
1995
3.
sl
1995
3.
skupno 1995
5.
sl
1996
8.
sl
1998
2.
sl
1999
10.
sl
2000
6.
sl
2001

Najboljπe uvrstitve na olimpijskih igrah
3. sl
Lillehammer
1994
5. vsl Nagano
1998
8. sl
Salt Lake City 2002

Uvrstitve na Pokalu Vitranc
24.
sl
1992
8.
sl
1993
16.
vsl
1993
24.
sl
1993*
14.
vsl
1994
4.
vsl
1995
2.
sl
1996
9.
vsl
1997
24.
vsl
1998
7.
sl
1998
13.
vsl
1999
1.
sl
1999
7.
sl
2000
20.
vsl
2002*
10.
sl
2004
* nadomestna tekma

Uvrstitev na Pokalu Vitranc
26. sl
2004

Najboljπa uvrstitev na svetovnem prvenstvu
8. sl Bormio 2005

Jure Koπir
klub: ASK Kranjska Gora
rojen: 24. 4. 1972
doma: Mojstrana
Veteranu, ki je na Pokalu Vitranc prviË nastopil æe leta 1992,
tekmovalnosti in motiva πe vedno ne manjka. Po odstopu na
nedavnem svetovnem prvenstvu je to uvrstitev v finale svetovnega
pokala v slalomu. Pred kranjskogorsko tekmo, zadnjo pred finalom,
je na 28. mestu, torej tri mesta od cilja. V Podkorenu je pred πestimi
leti dosegel svojo najslajπo zmago, tudi lani pa je tu dosegel najboljπo
uvrstitev sezone. Ponovitev 10. mesta bi bila letos najverjetneje
dovolj za vabilo na finale v ©vico.

Najboljπi slovenski veleslalomist πe ne ve, kako je v Kranjski Gori nastopiti v finalu. Pred mesecem in pol je v najteæjem veleslalomu v svetovnem pokalu v Adelbodnu z 9.
mestom dosegel svojo najboljπo uvrstitev v tem tekmovanju. V πestih veleslalomskih tekmah v letoπnji zimi ima poloviËen izkupiËek uvrstitev v finale. Na domaËem terenu
bi si to statistiko lahko πe popravil, zares dobra uvrstitev pa ga πe lahko privede tudi do finala v tej disciplini, saj si trenutno deli 27. mesto.

Aleπ Gorza
klub: SK »rna TAB
rojen. 20. 7. 1980
doma: »rna na Koroπkem

Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
9.
vsl
Adelboden 2005
14.
vsl
Adelboden 2003
18.
sl
Sestriere 2003
20.
vsl
Sölden 2004

Najboljπa uvrstitev na svetovnem prvenstvu
4. vsl St. Moritz 2003

Mitje se v letoπnji zimi dræi πtevilka 24 ‡ dvakrat je bil tako uvrπËen v veleslalomu in enkrat v slalomu za svetovni pokal. Pod Vitrancem se bo boril za mesto med finalisti tako
v veleslalomu kot slalomu. V zadnjih dveh letih mu je to æe uspelo po enkrat v vsaki discipini. Letos ga bo gotovo vzpodbudilo dejstvo, da je s 15. mestom v slalomu na
svetovnem prvenstvu v Bormiu æe izpolnil normo za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto. S svetlim pogledom v jutri je danes paË laæje tekmovati!
Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
9.
sl
Madonna di Campiglio 2004
11.
sl
Kitzbühel 1999
13.
sl
Kitzbühel 2000
15.
sl
Yong Pyong 2000
sl
Schladming 2004
18.
sl
Kitzbühel II 1998
sl
Adelboden 2002
19.
sl
Vail 2000
vsl
Adelboden 2004

Uvrstitvi na Pokalu Vitranc
22. sl 2003
23. vsl 2004
Mitja ValenËiË
klub: ASK Triglav Kranj
rojen: 1. 2. 1978
doma: Spodnji Brnik

DomaËin iz Kranjske Gore se je v svetovnem pokalu pred domaËim pragom prviË poskusil pred tremi leti. Po vseh
poπkodbah in smoli, ki ga spremljajo v letoπnji zimi, je zdaj (v Ëasu zakljuËka redakcije Modrih novic poldrugi
teden dni pred tekmo) zdrav in dobro pripravljen. Po odstopih v kombinacijskem in specialnem slalomu je na SP
za domaËega 23-letnika Ëas za finale pod Vitrancem!

Andrej ©porn
klub: ASK Kranjska Gora
rojen: 1. 12. 1981
doma: Kranjska Gora
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Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
8.
sl
Beaver Creek 2005
19.
sl
Kitzbühel 2005
20.
sl
Flachau 2004
21.
sl
Chamonix 2004
22.
sl
Adelboden 2004
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Do zaËetka letoπnje zime je bila za nosilca srebrne kolajne v veleslalomu na mladinskem SP izpred petih
let edina uvrstitev v finale v svetovnem pokalu prav z lanskega Pokala Vitranc, ko je bil v veleslalomu 26.
Letos je ta doseæek æe izboljπal v obeh disciplinah in to na najteæjih tekmah svetovnega pokala. V obeh
disciplinah je po zahtevnosti Podkoren kmalu za Adelbodnom in Wengnom, telesno odliËno pripravljeni
„Beri“ pa je oËitno mojster smuËanja v takπnih razmerah.
Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
22. vsl Adelboden 2005
25. sl Wengen 2005
26. vsl Kranjska Gora 2004

Bernard VajdiË
klub: SD Unior Celje
rojen: 18. 9. 1980
doma: Velenje

Mitja, eden najuspeπnejπih slovenskih smuËarjev zadnjega desetletja, bo na Pokalu Vitranc tokrat nastopil v drugaËni vlogi ‡ bogato smuËarsko kariero bo konËal kot predtekmovalec
v nedeljskem slalomu! Dolga leta odliËen veleslalomist je leta 1995 z drugim mestom dosegel tudi najboljπo slovensko veleslalomsko uvrstitev na Pokalu Vitranc, odkar je ta del
svetovnega pokala. »rnjan ima v karieri eno slalomsko zmago v svetovnem pokalu ter bronasto kolajno s slaloma na svetovnem prvenstvu pred πtirimi leti.

Mitja Kunc
klub: SK »rna TAB
rojen: 12. 11. 1971
doma: »rna na Koroπkem

Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
1. sl Yong Pyong 2000
2. vsl Crans Montana 1994
vsl Kranjska Gora 1995
sl Wengen 2002
3. sl Schladming 2001
sl Adelboden 2002
4. vsl Yong Pyong 2000
vsl Bormio 2000
sl Kitzbühel 2001
sl Kranjska Gora 2002
sl Schladming 2002
5. vsl Waterville Valley 1991
vsl Kranjska Gora 1994
sl Chamonix 2000

Najboljπe uvrstitve na svetovnih prvenstvih
6. vsl Saalbach
1991
5. k
Sierra Nevada
1996
3. sl St. Anton
2001

Najboljπa uvrstitev na olimpijskih igrah
4. sl Lillehammer
1994

Uvrstitve na Pokalu Vitranc
27. vsl
1992
8. vsl
1993
5. vsl
1994
2. vsl
1995
19. vsl
1996
18. sl
1996
22. vsl
1997
22. sl
1997
13. sl
1999
11. sl
2000
7. vsl
2000
4. sl
2002

Dragu je lanski slalom Pokala Vitranc prinesel 6. mesto, skupaj z enako uvrstitvijo v Schladmingu pa po teæavah s hrbtom nove upe za prihodnost. A letoπnja sezona je prinesla
zdrs nazaj. Slalomski specialist s Pohorja bo po mesecu dni spet na πtartu skupaj z najboljπimi na svetu.
Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
3. sl Wengen 2000
8.
5. sl Adelboden 2004
6. sl Schladming 2002
10.
sl Kranjska Gora 2004
7. sl Kitzbühel 1999
sl Kitzbühel 2002

sl
sl
sl
sl
sl

Aspen 1999
Madonna di Campiglio 2002
Sestriere 1999
Ofterschwang 1999
Schladming 2003

Uvrstitve na Pokalu Vitranc
15.
sl
1999
19.
sl
2000
17.
sl
2003
6.
sl
2004

Drago Grubelnik
klub: SK Branik Maribor
rojen: 15. 1. 1976
doma: Ribnica na Pohorju

20-letnik, Ëlan ekipe evropskega pokala, je letos kot nagrado za srËnost v evropskem pokalu æe dobil svoj debitantski nastop v svetovnem pokalu, a je bil v Alti Badii
med πtevilnimi, ki na zahtevni progi niso priπli do cilja. Tudi nastop na Pokalu Vitranc zanj pomeni predvsem nabiranje izkuπenj.
Najboljπi uvrstitvi v evropskem pokalu
27. vsl Valloire 2005
27. vsl Bad Kleinkirchheim 2005

Zmage na tekmah FIS
1. vsl Maribor 2004
1. vsl Bjorli I 2005
1. vsl Bjorli II 2005

Janez Jazbec
klub: SK TræiË
rojen: 27. 12. 1984
doma: Kriæe

Matija je kmalu po petem mestu v slalomu na svojem zadnjem
mladinskem SP pred letom dni prviË okusil tudi svetovni pokal. Pod
Vitrancem je nastopil v veleslalomu, s seboj pa je æe pripeljal tudi
svojo navijaπko skupino. Za mladeniËa, ki se kali v evropskem pokalu,
je edini cilj v Podkorenu πe vedno le smuËanje po najboljπih moËeh.

Matija GraπiË
klub: SK TræiË
rojen: 29. 5. 1984
doma: SeniËno

Najboljπe uvrstitve na tekmah FIS
2. sl Ravne 2004
sl Soriπka planina 2002
3. sl Rogla 2002
vsl Bjorli I 2005

Najboljπe uvrstitve na tekmah FIS
1. sl Kühtai 2004
2. sl Rogla 2002
vsl Bjorli I 2005
vsl Bjorli II 2005
3. sl Maribor 2002
sl Stari Vrh 2004
sl Kobla 2005

Matija Zavirπek
klub: SK Olimpija
rojen: 21. 3. 1984
doma: Ljubljana

Univerzitetni prvak v smuku se je na zadnji univerziadi na
Tirolskem poskusil tudi v smuËarskem krosu, sicer pa je ta
vsestranski smuËar najuspeπnejπi v slalomu in veleslalomu.
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Zdruæenje uËiteljev in trenerjev
smuËanja Slovenije

telefon: 01/280 18 08

Duπan Videmπek, prof.
direktor ZUTS in Demo Ski Poola

Janko Dvorπak, prof.
Predsednik ZUTS Slovenije

V Zdruæenju uËiteljev in trenerjev smuËanja
Slovenije v letu pred 70. obletnico svojega
delovanja poudarjamo, da smo organizacija, ki je s svojim znanjem in trdim delom
pridobila zaupanje vseh disciplin SmuËarske
zveze Slovenije, zdruæenja smuËarskih
panog. Kot nosilci programov usposabljanja
smo odgovorni za razvoj panog, za razvoj
programov usposabljanja, za njihovo izvajanje
in za stalno strokovno izpopolnjevanje.
Dosedanji rezultati nam nalagajo nove
obveznosti. »e æelimo slediti razvojnemu
trendu, moramo v naslednjih sezonah
odgovoriti na izzive ﬂturbo komercializacije«, ki smo ji priËa na vsakem koraku.
Ljubiteljski in volonterski odnos do smuËanja, ki nas je pripeljal do danaπnjih rezultatov, moramo prilagoditi razmeram, v
katerih odraπËa naπa mladina. Edino na
tak naËin bomo lahko zagotavljali
potrebno bazo smuËarske populacije v
naπih smuËarskih klubih, ki je, Ëe smo
iskreni, æe naËeta.
Veseli nas, da smo knjiænemu prvencu
ﬂSmuËanje danes« dodali DVD, kjer so na
elektronskem mediju æe predstavljene
temeljne vsebine tehnik alpskega
smuËanja, deskanja na snegu, telemark
smuËanja in teka na smuËeh, do konca
sezone pa bo dopolnjen πe z ostalimi
panogami. Tako smo na konsistenten naËin
zdruæili klasiËno literaturo in moderno
video tehnologijo, ki sta predpogoj za
kvalitetno izvajanje naπih temeljnih
programov dejavnosti.
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Zdruæenje uËiteljev in trenerjev smuËanja Slovenije je Ëlan SmuËarske
zveze Slovenije ‡ zdruæenja smuËarskih panog. Naloga ZUTS Slovenije
je priprava programov usposabljanja za vse smuËarske panoge, ki so
zdruæene pod krovno organizacijo SZS:
• alpsko smuËanje,
• nordijske discipline (smuËarski skoki, tek na smuËeh in nordijska
kombinacija),
• deskanje na snegu,
• biatlon,
• akrobatsko smuËanje,
• smuËanje telemark.
ZUTS Slovenije zdruæuje skoraj 8 tisoË registriranih Ëlanov, ki imajo enega od
strokovnih nazivov: uËitelj 1. stopnje, uËitelj 2. stopnje, uËitelj 3. stopnje ali trener.
Preprost izraËun nam pokaæe, da je vsak dvestopetdeseti dræavljan Republike
Slovenije usposobljen kot uËitelj smuËanja. Iz tega izhaja, da smo Slovenci
smuËarsko pismen narod, kar je razvidno tudi iz znanja smuËanja na slovenskih
smuËiπËih. Prav ta mnoæiËna baza zagotavlja kvaliteten uËiteljski in trenerski
kader; slovenski uËitelji in trenerji smuËanja so cenjeni tako doma kot v tujini.
ZUTS Slovenije bo leta 2006 praznoval sedemdesetletnico obstoja. V
Sloveniji je na podroËju πporta zelo malo organizacij, ki bi delovale tako
kot ZUTS Slovenije, ki v okviru smuËarskih panog vsako leto organizira veË
kot 100 teËajev za pridobitev strokovne usposobljenosti in veË kot 15
licenËnih seminarjev na dræavnem nivoju.
Seveda imamo tako kot vsaka ﬂkrovna« organizacija na podroËju πporta
tudi v ZUTS Slovenije vgrajene mehanizme prenaπanja vseh novosti na
osnovne organizacije ZUTS. Naπi izobraæevalci, Ëlani demonstratorskih
vrst, z dogovorjeno doktrino smuËanja delujejo v vseh predelih Slovenije
in skrbijo za celovito izvajanje uËnih programov.
V preteklih letih je bila demonstratorska vrsta za alpsko smuËanje gonilna
sila razvoja ZUTS Slovenije, sedaj pa enakovredno in enotno delujejo
vse komisije s svojimi demonstratorskimi vrstami. V ta namen smo leta
2002 izdali uËni naËrt ﬂSmuËanje danes«, kjer smo na edinstven naËin v
svetovnem merilu predstavili delovanje naπe πole smuËanja. Nadaljevanje
projekta je bilo snemanje DVD ﬂSmuËanje danes« po scenariju æe prej
omenjene knjige.
Glede na obseg dela pa ZUTS Slovenije z veË kot 2800 aktivnimi Ëlani (z
vplaËano letno Ëlanarino), πtevilnimi seminarji in kakovostnimi
demonstratorskimi vrstami ne bi mogel uspeπno delovati brez podpore
sponzorjev in donatorjev. ZUTS Slovenije ima v ta namen ustanovljen ZUTS
„Demo Ski Pool“, ki ga prav tako kot ZUTS Slovenije vodi Duπan Videmπek.
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Alpska smuËarska demonstratorska vrsta v srediπËu pozornosti!?
©port s svojimi pojavnimi oblikami postaja v vzgojnem, rekreativnem
in tudi tekmovalnem smislu vse pomembnejπa kulturna vrednota
sodobne druæbe. Podobno kot na ostalih podroËjih druæbenega
æivljenja prihaja tudi v alpskem smuËanju do nenehnega napredka
in iskanja novih ‡ boljπih naËinov in poti pri pouËevanju smuËanja,
kakor tudi pri naËrtovanju, izvedbi in kontroli procesov treniranj.
ﬂCarving revolucija« je v veliki meri pripomogla k ponovnemu
vzponu priljubljenosti smuËanja tako v svetu kot pri nas. Zato lahko
reËemo, da smuËanje ostaja eden najbolj priljubljenih naËinov preæivljanja prostega Ëasa Slovencev. Seveda pa πe zdaleË ni vseeno,
do kam sega znanje stroke, ki je odgovorna za nadaljnji razvoj in
zagotavljanje ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov. Ti bodisi
kot trenerji ali uËitelji smuËanja odloËilno posegajo v vzgojo
potencialnih tekmovalcev in tudi drugih, ki jim bo smuËanje
predstavljalo bolj ali manj pomemben del sprostitve.
Zdruæenje uËiteljev in trenerjev smuËanja Slovenije (ZUTS) deluje v
okviru SmuËarske zveze Slovenije. Je stanovska organizacija, v
katero se steka znanje in izkuπnje vseh, ki so tako ali drugaËe
povezani z uËenjem smuËanja v Sloveniji in tudi izven njenih meja.
Pomembne informacije se generirajo tako v trenerskih kot tudi v
vrstah uËiteljev smuËanja. Ti s svojim delovanjem predstavljajo enega
od najpomembnejπih vzgibov za razvoj smuËarskega πporta. Cilji
delovanja na terenu so na eni strani torej usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov najprej mlajπih, kasneje pa tudi starejπih
kategorij tekmovalcev. Na drugi strani pa ZUTS s kvalitetnimi
programi usposabljanja skrbi za izobraæevanje uËiteljev smuËanja,
ki delujejo v najrazliËnejπih organizacijskih oblikah.
Jedro usposobljenih in izkuπenih uËiteljev smuËanja predstavlja
demonstratorska vrsta Komisije za alpsko smuËanje pri ZUTS
Slovenije. Sestavljajo jo v veËini bivπi tekmovalci in z vidika
tehniËnega kot tudi teoretiËnega znanja vrhunski strokovnjaki.
Na dejstvu, da so (bili) vselej tekmovalci nosilci razvoja smuËarske tehnike,
temelji doktrina slovenske πole smuËanja. Aktualni uËni naËrt z naslovom
ﬂSmuËanje danes« Ërpa iz teorije in praktiËnih izkuπenj πtevilnih
tekmovalcev in smuËarskih delavcev. Z jasno opredeljenimi cilji poskuπa
celostno obravnavati razliËne kategorije uËencev in na ustrezni stopnji
znanja upoπtevati sodobne trende razvoja opreme in smuËarske tehnike,
razmere za uËenje smuËanja na slovenskih smuËiπËih in πe mnogo
dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj smuËanja pri nas.
Slehernemu zaËetniku, ne glede na to, ali ima ta tekmovalne ambicije
in moænosti za trening ali ne, æelimo omogoËiti napredovanje po

Kaj je Velika nagrada Hervis?
Velika nagrada Hervis je slovensko pokalno tekmovanje v alpskem smuËanju za
kategorije mlajπih in starejπih deklic in deËkov, torej otrok v starosti od 10 do 14
let. Pokalna tekmovanja za mlade smuËarje seveda prirejamo æe dolga leta, v
letoπnji zimi predstavljena Velika nagrada Hervis pa je na novo zamiπljeno
tekmovanje, πe bolj usmerjeno v popularizacijo alpskega smuËanja med mladimi
ter prijaznejπe do nastopajoËih, njihovih navijaËev ter tudi pokroviteljev. Prireja

Ëimbolj direktni poti ‡ po moænosti po robnikih od samega zaËetka.
To je naπ cilj, uresniËitev tega pa je odvisna predvsem od
posameznikovega (pred)znanja in sposobnosti in na drugi strani
od izkuπenj in znanja uËitelja smuËanja, ki mora v vseh pogledih
znati najbolje izkoristiti dane pogoje za uËenje. Z uËenjem po direktni
poti seveda ne æelimo zanemarjati uËencev, ki zaradi navedenih
dejavnikov niso sposobni hitrega napredka ‡ nasprotno! Tudi za
njih imamo pripravljene ustrezne metode in sredstva, preko katerih
lahko sleherni smuËar doæivi lepote drsenja na snegu.
Odgovornost pri prenosu znanja v smuËarsko strokovno javnost je
velika. Te se moramo zavedati na vseh ravneh delovanja! Velika
vrzel, ki je v preteklosti gotovo pripomogla k slabπim rezultatom, se
kaæe tudi v pomanjkanju prisotnosti πole smuËanja v procesu treninga
mlajπih in starejπih tekmovalnih kategorij.
VkljuËevanje posameznih segmentov smuËarske πole ali njene celote
mora predstavljati integralni del slehernega vsakoletnega procesa
treninga. To natanËno vedo tudi trenerji, vendar jih znova in znova
premami æelja ali pa zahteva po dobrih rezultatih v zaËetku
tekmovalnih sezon ali v zgodnjem otroπkem obdobju nasploh. Zato
pretirano usmerjajo svoje delo v situacijsko vadbo in ob tem hote ali
nehote pozabljajo na pomembnost vraËanja k temeljnim storitvam
πole smuËanja, ki so v svoji osnovi sestavni deli in zametki tekmovalne
tehnike. Takoimenovano ﬂrazbijanje« osvojenih in globoko zakoreninjenih stereotipnih gibanj omogoËa tekmovalcu πirπi spekter tehniËnih
in emocionalnih spoznanj o njegovem lastnem smuËanju. Z novimi
smuËarskimi storitvami, tudi najosnovnejπimi, ki v konËni posledici
lahko pomenijo vrhunsko smuËanje, tekmovalcu ponujamo πirπe
obzorje znanj. Ta mu utegnejo najbolj koristiti pri reπevanju atipiËnih
situacij v tekmovalnih razmerah, v kakrπnih se tekmovalec sam πe
nikoli ni znaπel. Morda je prav to tisto, kar loËuje najboljπe od odliËnih.
Procesi treniranja najmlajπih, ki so usmerjeni v doseganje Ëim hitrejπih
rezultatov na tekmovanju, obiËajno niso tisti, ki dolgoroËno vodijo
tekmovalce k najviπjim rezultatom. Le spoznanje, da je smuËanje enovita
in celovita dejavnost, bo tisto, ki nas bo vodilo k napredku. UËenje
smuËanja in smuËarski trening morata predstavljati samo metodo, ki se
v razliËnih obdobjih razvoja tekmovalca in v razliËnih obdobjih priprav
z razliËno intenzivnostjo in koliËino medsebojno prepletata.
SmuËarska demonstratorska vrsta lahko slehernemu, mlajπemu in
starejπemu tekmovalcu, morda doprinese odloËilno dodatno vrednost
k njegovemu znanju!
dr. Milan Ævan
dr. Blaæ Leπnik
jo SmuËarska zveza Slovenije skupaj z lokalnimi prireditelji ‡ smuËarskimi druπtvi.
V letoπnji zimi VN Hervis zdruæuje πest vikend kvalifikacijskih tekmovanj po vsej
Sloveniji, serija pa se bo konËala na finalnem sreËanju, na katerem bo nastopilo
po 16 najviπje uvrπËenih iz vsake od πtirih kategorij, skupaj torej 64 smuËarjev,
32 deklic in 32 deËkov. Dobrodoπla novost je prireditveni prostor ob ciljni areni,
kjer se ves Ëas prireditve predstavljajo pokrovitelji in opremljevalci, kjer se vrstijo
spremljevalne prireditve in kjer na koncu na oder pokliËemo najhitrejπe.
Glavni pokrovitelj VN Hervis je seveda veriga πportnih trgovin Hervis,
sopokrovitelja pa sta Gorenjka in Droga. Sodelujejo πe opremljevalci s smuËarsko
opremo, ki prispevajo tudi praktiËne nagrade, ter medijski pokrovitelji ‡ revija
©port mladih, radio Zeleni val in mariborska televizija RTS. Zanimive polurne
oddaje s tekmovanj VN Hervis, v katerih so zvezdniki mlade πportnice in πportniki,
si na RTS lahko ogledate vsak ponedeljek ob 18.30 in 23.30 s ponovitvami
ob torkih, petkih in nedeljah.

Koledar tekmovanj Velika nagrada Hervis 2005
kdaj

kje

disciplina

lokalni prireditelj

8.-9.1.
15.-16.1.
5.-6.2.
5.-6.3.
9. - 20.3.
26.-27.3.
2.4.

Kranjska Gora ‡ Podkoren
Kranjska Gora ‡ Podkoren
Rog »rmoπnjice ‡ GaËe
Rogla
Golte
Kogelnik ‡ »rna na Koroπkem
Krvavec

slalom, veleslalom
slalom, veleslalom
veleslalom, slalom
veleslalom, slalom
veleslalom, slalom
slalom, veleslalom
paralelna tekma

ASK Kranjska Gora
ASK Kranjska Gora
SD Krka Rog Novo mesto
SK Unior Celje
SK Velenje
SK »rna
ASK Triglav Kranj

www.modrakartica.com

Ker je smuËanje πport, ki je odvisen
tudi od narave, se utegne koledar
Velike nagrade Hervis tudi spreminjati,
zato spremljajte tudi koledar na spletni
strani SmuËarske zveze Slovenije
www.slovenija-ski.net (alpsko smuËanje
‡ otroπka tekmovanja), kjer najdete tudi
vse rezultate in lestvice.
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